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UHONOROWANI MEDALAMI 
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ



NESTORZY NASZEJ GMINY

HERMINA KUŹMICZ
Pani Hermina Kuźmicz – mieszkanka Łazisk obchodziła we 

wrześniu 2017 roku szczególny jubileusz 90 lat urodzin. 
Z życzeniami zdrowia i długowieczności, słodkim upominkiem 

oraz bukietem kwiatów Szanowną Jubilatkę odwiedzili przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy Godów. Dla Jubilatki przy-
bycie gości było miłym zaskoczeniem i doskonałą okazją do snu-
cia wspomnień i opowieści.

Pani Hermina Kuźmicz urodziła się 5 września 1927 roku w Łazi-
skach w rodzinie Edwarda Budnika i jego żony Heleny z domu Ja-
rosz. Miała trójkę rodzeństwa: dwóch braci i siostrę. Jako dziecko 
musiała zmierzyć się z okrucieństwem wojny. W 1949 roku – 28 lu-
tego, wyszła za mąż za Aleksandra Kuźmicza. Urodziła dwie cór-
ki. Przeżyli razem w małżeństwie 50 lat. Całe życie mieszkała w Ła-
ziskach, pracując na roli i zajmując się domem. Jest babcią dwój-
ki wnucząt a największą radość sprawia jej prawnuczek. Pomimo 
zacnego wieku cieszy się dobrym zdrowiem, niezawodną pamię-
cią i siłą charakteru.

Szanownej Jubilatce raz jeszcze składamy serdeczne gratula-
cje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczę-
ściu rodzinnym, dużo wytrwałości, pogody ducha i siły do poko-
nywania wszelkich trudów oraz samych radosnych dni w gronie 
życzliwych, troskliwych najbliższych jej sercu osób. 

Opracowała na podstawie informacji rodziny
Agnieszka Siwarska, USC Godów

ŁAZISKA MAJĄ PANIĄ SOŁTYS
21 września 2017 r. przyniósł zmiany w sołectwie Łaziska. Tego dnia 

w sali remizy OSP odbyły się wybory sołtysa.  Mieszkańcy zgłosili wie-
lu  kandydatów, spośród których tylko dwoje wyraziło zgodę na kan-
dydowanie i ewentualne przyjęcie tej funkcji, byli to Zdzisław Widen-
ka i Elżbieta Szatoń. W wyniku głosowania zdecydowaną większością 
głosów na stanowisko sołtysa sołectwa Łaziska wybrana została Elż-
bieta Szatoń. Nowa sołtys jest od ponad 30 lat związana z Łaziskami. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych prac oraz aktywnej po-
stawy wszystkich mieszkańców.

A. Szwarc

MŁODZI PASJONACI
Myśl o podróżowaniu towarzyszy-

ła jej od zawsze, a niedawno zaczę-
ła swoje marzenia realizować. Cała 
otoczka szukania okazji, planowania 
i organizacji stała się hobby dla stu-
dentki psychologii. O wyjeździe do In-
dii Julia Kowol z Łazisk myślała od 15 
roku życia, aż wreszcie jako 23-latka  
przekonała się, że jej wyobrażenia co 
do tego kraju pokrywają się z realia-
mi. Młoda podróżniczka opowiada-
ła o swojej podróży marzeń na spo-
tkaniu zatytułowanym  „Indie – jeden 
kraj, wiele odcieni” 29 września br. 
w bibliotece w Godowie.  

B. Holesz

Kiermasz ofert pracy w UG w Godowie
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z życia gminy 3LIPIEC 2017

Nagrody i wyróżNieNia Na SeSji rady gmiNy godów
4 września 2017 r. w Ośrodku Kultury w Godowie odbyła się XXXV 

Sesja Rady Gminy Godów.  Na  zaproszenie Wójta Gminy i Przewodni-
czącego Rady Gminy w sesji udział wzięli uczniowie, którzy otrzyma-
li stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia w różnego 
rodzaju konkursach. Ogółem wyróżniono 20 uczniów:

 1. Michał Krzyżok – Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Chemii

 2. Laura Zając – III miejsce w kraju i tytuł laureata w ogólnopolskim 
konkursie Galileo z matematyki

 3. Paweł Wawrzyczny – III miejsce w XVIII Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim pod hasłem „Już taki jestem”

 4. Sara Matusik – I miejsce w Konkursie Grafiki Komputerowej Re-
klamowa Szkoła 2017

 5. Hanna Grabiec – II miejsce w Konkursie Grafiki Komputerowej 
Reklamowa Szkoła 2017

 6. Zofia Mencewicz – II miejsce w etapie rejonowym XVI Woje-
wódzkiego Konkursu Biblijnego

 7. Alicja Rupińska – II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortogra-
ficznym „Bezbłędny Gimnazjalista”

 8. Dorota Smolorz – II miejsce w kategorii szkoła podstawowa klasy 
IV-VI – solista w I Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej pod patronatem Senatora RP Adama Gawędy

 9. Paulina Herman – III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Przy-
rodniczym dla szkół podstawowych

 10. Michał Płusa – I miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych 
w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

 11. Tomasz Posanow – III miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Ję-
zyka Angielskiego w kategorii klas piątych szkół podstawowych

 12. Zuzanna Głowacka – III miejsce w kategorii szkoła podstawowa 
klasy IV-VI – solista w I Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni i Pio-
senki Patriotycznej pod patronatem Senatora RP Adama Gawędy

 13. Klaudia Tomala – I miejsce w kategorii soliści IV-VI w Powiato-
wym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej SING ALONG

 14. Błażej Władarz – II miejsce w kategorii soliści IV-VI w Powiato-
wym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej SING ALONG

 15. Paulina Baranek – III miejsce w XXII Konkursie Wiedzy Biblijnej 
dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

 16. Kacper Grzonka – I miejsce w II Kategorii w Festiwalu Ivana Ballu 
2017, III miejsce w XX Małopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. 
J. Paderewskiego o zasięgu ogólnopolskim

 17. Mateusz Mitko – III miejsce w Powiatowym Konkursie Artystycz-
nym Yellow Submarine

 18. Oskar Brachmański – II miejsce w Powiatowym Konkursie Pla-
styczno-Językowym „Create Your English World II”

 19. Wojciech Szyroki – III miejsce w Powiatowym Konkursie Pla-
stycznym Yellow Submarine

 20. Jakub Gurgul – III miejsce w kategorii kumite wkf młodzicy 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Karate Ky-
okushin, III miejsce w kategorii kumite młodzicy – 40 kg w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Karate Kyokushin, 
III miejsce w konkurencji Kumite semi kontakt kadetów, kat. -35 kg 
VII Międzynarodowego Turnieju o Puchar Solny Karate Youkushin

 21. Zuzanna Blutko – I miejsce w konkurencji 60 m kat. Dzieci w Mi-
tyngu Lekkoatletycznym „Otwarcia Sezonu”  w Chorzowie

 22. Nikola Pająk – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie na lapbook 
„Matematyczny niezbędnik ucznia szkoły podstawowej”, II miejsce 
w drugiej edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczo-Literac-
kiego dla uczniów szkół województwa śląskiego Z Rickiem Riorda-
nem w krainie bogów i faraonów Lego ergo Sum 2, III miejsce w VII 
Wojewódzkim Konkursie „Wykreuj historię” w kategorii „Europa 
szlakiem Jana III Sobieskiego” przewodnik turystyczny, II miejsce 
w Powiatowym Konkursie Artystycznym Yellow Submarine

 23. Natan Dworok – Laureat Konkursu Przedmiotowego z Matema-
tyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkol-
nym 2016/2017

 24. Marta Szczurek – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym Wilkanocna Pisanka, II miejsce w VI Międzyregionalnym Kon-
kursie Języka Angielskiego w kategorii uczniów klas czwartych 
szkół podstawowych, III miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Ję-
zyka Angielskiego w kategorii klas czwartych szkół podstawowych

 25. Maciej Kopiec – I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycz-
nym dla uczniów klas piątych, III miejsce w powiatowym Konkur-
sie „Bzik matematyczny”

 26. Konrad Kurasz – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym na Wielkanocną Pisankę, I miejsce w Powiatowym Konkursie 
Czytelniczym „Czy znasz Magiczne Drzewo?”

WyRóżNieNiA
 1. Paweł Maciejewski – I miejsce w konkursie wiedzy dla szkół gim-

nazjalnych Powiatowego Konkursu Historycznego „Armia Krajo-
wa 1942-2017 – w 75. rocznicę powstania”

 2. Jakub Heliosz – Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matema-
tycznego Pionki 2016/2017, Finalista Regionalnego Maratonu Ma-
tematycznego Geos 2016/2017, Udział w finale XIII Wojewódzkie-
go Konkursu Przygoda z Matematyką Dla klas II Gimnazjum

 3. Gabriel Gomularz – Finalista Regionalnego Maratonu Matema-
tycznego Geos 2016/2017

 4. Marlena Czyż – Finalista Międzynarodowego Konkursu „Pangea”, 
bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Ma-
tematyczny

 5. eliza Okoń – Tytuł English Vocabulary Genius III
 6. Jakub Gąsior – Laureat IV Powiatowego Konkursu Historycznego 

dla uczniów Szkół Podstawowych
 7. Wiktoria Gruszka – Tytuł English Vocabulary Genius III, XI miej-

sce w XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego 
„Mistrz Ortografii Województwa Ślaskiego”

Nagrodzeni uczniowie odebrali z rąk Wójta Gminy i Przewodniczą-
cego Rady Gminy dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody.

Nagrodę za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017 otrzy-
mały Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie i Gimnazjum w Gołkowicach.

Na sesji ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy w roku szkolnym 
2016/2017 zdobyli awans na nauczycieli mianowanych tj.: Justyna Wa-
sińska – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych w Zespole 
Szkół w Gołkowicach,  Daria Zdrojewska-Kuc – nauczyciel języka nie-
mieckiego w Zespole Szkół w Skrzyszowie, Mateusz Woźnica – nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Skrzyszowie, Mirella 
Błatoń-Markowska – nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Ze-
spole Szkół w Skrzyszowie.

Po ślubowaniu nauczyciele otrzymali z rąk wójta Mariusza Adamczyka 
akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Składając gratulacje nowo mianowanym nauczycielom, wójt gmi-
ny życzył satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwa-
łości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym.

Gabriela Pietroszek
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki
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z życia gminy4

od 1 wrZeŚNia 2017 r. BĘdZie 
oBowiĄZywaŁ ZaKaZ SPaLaNia 

mUŁU i FLoToKoNCeNTraTU
7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął 

uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji insta-
lacji, w których następuje spalanie paliw.

Ograniczenia wprowadzone w uchwale zmieniają sposób opa-
lania budynków w zakresie rodzaju opału który można będzie 
stosować do ogrzewania budynków. 

Od 1 września 2017 r. właściciele nieruchomości nie będą 
mogli stosować do opalania budynku takiego opału jak: 

•	 węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane 
z wykorzystaniem tego węgla,

•	 muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki 
produkowane z ich wykorzystaniem,

•	 paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

•	 biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%.

Ponadto uchwała określa terminy, w jakich właściciel nierucho-
mości musi dostosować obecne źródło ciepła do nowych przepi-
sów i tak: 

a) od 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych 
w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub 
nieposiadających tabliczki znamionowej,

b) od 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych 
w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

c) od 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych 
w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

d) od 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających 
wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla 
klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012

Uchwała wraz z szerszymi wyjaśnieniami jej zapisów dostęp-
na jest pod linkiem:

http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf

Anna Brzemia
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

miNiTUrNiej PiŁKi NożNej
15 września na Orliku w Krostoszowicach odbył się Miniturniej Piłki 

Nożnej, w którym udział wzięło ponad 70 uczniów ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów gminy Godów. Organizatorem imprezy była Gmin-
na Rada Sportu w Godowie. Uczniowie walczyli o nagrodę drużynową 
dla najlepszej szkoły podstawowej i najlepszego gimnazjum oraz o na-
grody indywidualne dla najlepszego strzelca i bramkarza. Po zaciętej 
rywalizacji udało wyłonić się zwycięzców!

W KATeGORii SZKOły PODSTAWOWe:
I miejsce – SP Godów
II miejsce – SP Skrzyszów
III miejsce – SP Łaziska
Najlepszy bramkarz: Dawid Krystkowiak – SP Godów
Król Strzelców: Jakub Pękała - SP Godów

W KATeGORii GiMNAZJA
I miejsce – Gimnazjum Gołkowice
Najlepszy bramkarz: Paweł Kranc – G. Gołkowice
Król Strzelców:  Artur Scheintauer – G. Gołkowice

A. Szwarc

jEstEśmy nr 142

UhoNorowaNi medaLami 
Za dŁUgoLeTNiĄ SŁUżBĘ 

25 września br. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego od-
była się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kilkudziesię-
ciu osobom z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w róż-
nych dziedzinach życia społecznego, działalności kulturalnej, charyta-
tywnej oraz pracy zawodowej. 

Wśród wyróżnionych państwowymi Medalami za Długoletnią Służ-
bę byli również pracownicy Urzędu Gminy w Godowie. Medale srebr-
ne za długoletnią służbę otrzymali  Katarzyna Kubica – kierownik Re-
feratu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej oraz   Zbigniew Prucnal 
– kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ko-
munalnej, brązowym medalem zostali wyróżnieni Agnieszka Siwarska 
– kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Infor-
matyki oraz Marek Kowalski – inspektor ds. księgowości budżetowej. 
Złoty medal otrzymał Jarosław Sosna – były pracownik urzędu gminy, 
który do 31 lipca br. był zatrudniony na stanowisku głównego specja-
listy ds. księgowości budżetowej. Odznaczenia państwowe w imieniu 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał wojewoda śląski Jaro-
sław Wieczorek w asyście II wicewojewody śląskiego Mariusza Trepki. 

Złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę przyznawa-
ne są przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
w służbie Państwa. 

UG Godów

PaSmo SUKCeSów drUhów 
oSP SKrZySZów

Zaczęło się od Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
w Skrzyszowie w czerwcu tego roku. Wygrana na tych zawodach za-
kwalifikowała nas do zawodów na szczeblu powiatowym, gdzie naj-
większym sukcesem naszych druhów było zdobycie I miejsca w kla-
sie A mężczyzn i I miejsca w klasie C kobiet. Ogromnie cieszymy się 
z tego dubletu zwycięstw, które kwalifikują nas do zawodów woje-
wódzkich na rok 2018. Kolejnym ważnym wydarzeniem był udział 
w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportów Pożarniczych OSP w Szczaw-
nicy w dniach 16-17 września. Nasza drużyna występowała w katego-
rii Mix, w której brało udział 18 drużyn z całej Polski, i zdobyła III miej-
sce. Powrót ze zwycięskich zawodów w Skrzyszowie oznajmiała syre-
na. Jako prezes skrzyszowskiej jednostki jestem dumny z osiąganych 
sukcesów naszej drużyny OSP i życzę im oraz sobie kolejnych wygra-
nych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Tak trzymać.

Leon Wiesław Dobrowolski-
prezes OSP SKrzyszów

KiermaSZ oFerT PraCy
Z inicjatywy Jednostek Ochotniczych Hufców Pracy Powiatu Wo-

dzisławskiego 21 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Godowie od-
był się Kiermasz Ofert Pracy. Celem kiermaszu było przedstawienie za-
interesowanym mieszkańcom gminy aktualnych ofert pracy, zakresu 
tematycznego usług proponowanych w ramach poradnictwa zawo-
dowego, aktualnej oferty kursów zawodowych, form wsparcia reali-
zowanych w ramach projektów unijnych. Do udziału zaproszeni zo-
stali również przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisła-
wiu Śl.,  Centrum Integracji Społecznej w Godowie oraz przedsiębior-
cy z terenu gminy.  

Gabriela Pietroszek
Referat Organizacyjny,

Spraw Obywatelskich i Informatyki
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diameNTowy jUBiLeUSZ KoŁa goSPodyń 
wiejSKiCh w SKrZySZowie

Bez wątpienia są takie jubileusze, które szczególnie wpisują się 
w historię całych społeczności, a ich obchody pozwalają dokonać 
podsumowania minionych lat i doświadczeń. Wiadomo, bowiem, 
że nie jest łatwo trwać, ale w tym przypadku celem samym w sobie 
jest droga, jaką sobie obrały założycielki KGW w Skrzyszowie. Jubile-
usz 60-lecia istnienia pozwolił na wspomnienia i refleksje dotyczą-
ce działalności i pracy gospodyń wiejskich na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci.

Trudno w kilkudziesięciu wersach zapisać ogrom zdarzeń i osią-
gnięć Koła, gdyż jego dorobek jest niezwykle bogaty. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Skrzyszowie zostało powołane do życia w 1957 r. Za-
łożycielką i pierwszą przewodniczącą Koła została Gertruda Brawań-
ska, która jednocześnie pełniła funkcję posłanki do Sejmu. Nawał 
obowiązków był trudny do pogodzenia, dlatego też zmuszona zosta-
ła do ustąpienia ze stanowiska, a jej miejsce zajęła żona Przewodni-
czącego Gromadzkiej Rady Narodowej Franciszka Stukator. Państwo 
Stukatorowie oddanie pracowali na rzecz Skrzyszowa. Ze względu 
na stan zdrowia pani Ciska, bo tak ją wszyscy nazywali, zrezygnowała 
z funkcji przewodniczącej, a jej miejsce zajęła Maria Przybyła. Panią 
Marię nazywano Maryjka z Dziur. Była bardzo lubiana i podziwiana 
przez wszystkie koleżanki, zarówno młodsze jak i starsze. Wszystkich 
wkoło zarażała swoim humorem i dowcipem. Szyła, gotowała, pie-
kła, wyszywała, a przede wszystkim dużo śpiewała. Pani Maria sku-
piała wokół siebie wiele kobiet, dla których umiała wygospodarować 
czas, zawsze udzielała pomocy. Maryjka wychowała trzy córki, z któ-
rych dwie są czynnymi członkiniami KGW, a talent odziedziczony po 
mamie pozwolił im stać się filarami zespołu „Familijo”. Podobnie jak 
jej poprzedniczka pod koniec lat siedemdziesiątych, ze względu na 
stan zdrowia i wiek przekazała kierownictwo w ręce młodszej, ener-
gicznej koleżanki – Adeli Brzemi. Pani Adela dzielnie przewodziła 
swemu Kołu najdłużej, bo aż 23 lata. W owym czasie było ono finan-
sowo wspierane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Jastrzębiu 
i Kółko Rolnicze w Skrzyszowie. W tym okresie powstał Zespół Śpie-
waczy „Gosposie”, który odtworzył autentyczny obrzęd „Wesela Ślą-
skiego”, zajmując  w 1987 roku II miejsce w Wojewódzkim Przeglą-
dzie w Olkuszu. Pani Adela wychowała dwóch synów i córkę, która 
mieszka w domu rodziców i jest członkinią KGW i zespołu „Familijo”. 

Zmiana ustroju w kraju oraz nagła śmierć Pani Adeli całkowicie 
zmieniła zasady funkcjonowania Koła Gospodyń w Skrzyszowie, 
a sama śmierć przewodniczącej przyczyniła się do zastoju działalno-
ści Koła na jeden rok.  W 1993 roku reaktywowano działalność oraz 
zespołu „Gosposie”. Przewodniczącą została członkini Koła, długo-
letnia działaczka, mieszkanka Skrzyszowa, emerytowana wójt gmi-
ny Godów Irena Stokowy, a dla członkiń KGW – po prostu Irka. Ze 
względu na brak dotacji ze strony Kółek Rolniczych, zmienił się cha-

LIPIEC 2017

rakter działalności KGW. Koło jednak nie przestało istnieć. Podniesio-
no składki członkowskie oraz otrzymano dotacje z Urzędu Gminy, za 
które zakupiono stroje ludowe dla zespołu „Gosposie” (później „Jed-
ność”).

Niestety ze względów zdrowotnych Pani Irena w 1993 roku zre-
zygnowała z funkcji przewodniczącej. Jej miejsce zajęła długoletnia 
członkini KGW w Skrzyszowie Helena Grzegoszczyk, dla koleżanek 
Lenka. Pani Grzegoszczyk zajmowała pierwotnie stanowisko „peł-
niącej obowiązki przewodniczącej”, a w styczniu 1996 roku objęła 
funkcję przewodniczącej i pełni ją do dnia dzisiejszego. W kierowa-
niu Kołem pomaga jej Zarząd w składzie: Janina Tlołka, Halina Led-
woń, Anna Toman, Henryka Kufka, Teresa Cofalik, Maria Sikora, Gra-
żyna Rduch i Lidia Skupień. Zespól pracuje bardzo aktywnie, narzu-
cając rytm Kołu Gospodyń, którego działalność jest doceniana, ma 
sens i jest potrzebna.

W czasie swojej 60-letniej działalności Panie podejmowały wiele 
inicjatyw mających na celu integrację środowiska wiejskiego, pielę-
gnowanie tradycji, dbałość o zdrowie, a także pomoc rolnikom i uła-
twienie życia sobie samym – gospodyniom wiejskim.

Obecnie nowoczesna gospodyni, to nie ta sama osoba z lat powo-
jennych XX wieku. Nowe czasy przyniosły nowe wyzwania. W więk-
szości, członkinie stowarzyszenia nie posiadają już gospodarstw rol-
nych, Panie nie mają już takich problemów, jak ich poprzedniczki 
w pierwszych latach swojej działalności stąd trochę inne przyświe-
cają im cele.

29 września w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbyła się hucz-
na uroczystość z okazji diamentowych godów. Jubileusz uświet-
nił występ zespołu folklorystycznego "Familijo", który zaprezento-
wał stworzoną specjalnie na te okazję piosenkę. Wójt oraz zaprosze-
ni goście złożyli na ręce przewodniczącej KGW życzenia, listy gra-
tulacyjne, kwiaty oraz wyrazy szczerego uznania dla pracy wszyst-
kich członkiń. Wrześniowy wieczór stał się także okazją do święto-
wania jeszcze jednego jubileuszu. Przewodnicząca KGW Pani Helena 
Grzegoszczyk świętowała w sobotę 21 lat przewodniczenia Kołu oraz 
srebrny jubileusz przynależności do KGW w Skrzyszowie. Zacna sole-
nizantka otrzymała z tej okazji pamiątkowy zegarek.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiej-
skich w Skrzyszowie redakcja „Jesteśmy” składa podziękowanie dla 
wszystkich członkiń  za wkład w kultywowanie polskich zwyczajów 
i kontynuowaną od 1957 roku działalność społeczną.

A. Szwarc

KGW Skrzyszów, lata 70. XX w.

Obchody Jubileuszu KGW Skrzyszów
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CeNTrUm iNTegraCji SPoŁeCZNej
Centrum Integracji Społecznej (CIS) to całkowicie nowe przedsię-

wzięcie w Godowie, pierwsze w subregionie zachodnim wojewódz-
twa śląskiego. Powstało jako jednostka Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Wspólny Rozwój” w ramach projektu partnerskiego realizo-
wanego z gminą Godów, a dofinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Siedziba Centrum  mieści się w Godowie 
na ul. 1 Maja 66. Celem działania CIS jest aktywizacja społeczna i zawo-
dowa osób zamieszkujących gminę Godów, które znalazły się w trud-
nej sytuacji na rynku pracy. CIS prowadzi naukę zawodów w trzech 
pracowniach: etnograficznej (szycia i haftu maszynowego), gospodar-
czo-remontowej i gastronomiczno-cateringowej. Osoby zakwalifiko-
wane do udziału w Projekcie mogą także skorzystać m. in. z następują-
cych bezpłatnych form wsparcia:

•	psychologicznego,
•	doradztwa zawodowego,
•	doradztwa prawnego,
•	pomocy pracownika socjalnego,
•	warsztatów motywacyjnych i profilaktyczno-terapeutycznych,
•	 szkoleń i kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych.

Kontakt w siedzibie CIS
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
lub telefoniczny 575 300 928.

FESTYN RODZINNY 
Z CIS-Em

28 października 2017
zapraszamy mieszkańców gminy na Festyn Rodzinny 

z CIS. Wspólną zabawę zaczynamy o godzinie 15:00,
w programie m.in.:

- zabawy animacyjne
- gry i zabawy sportowe
- warsztaty plastyczne

- zumba
- warsztaty tańca towarzyskiego

Miejsce: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Godowie ul. Szkolna 11,  

44-340 Godów

ŚwiĘTUjemy 500 LaT 
reFormaCji

W niedzielę 17 września 2017 r. parafie ewangelicko-augsbur-
skie w Gołkowicach i Wodzisławiu Śl. wspólnie świętowały Jubile-
usz 500 lat Reformacji. W tym dniu obchodzono również 107. roczni-
cę poświęcenia kościoła Marcina Lutra w Gołkowicach. Proboszczem 
w obu parafiach jest ks. Daniel Ferek.

Słowo Boże wygłosił wyjątkowy gość, zwierzchnik diecezji kato-
wickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP ks. bp dr Marian 
Niemiec. W uroczystym nabożeństwie brali udział zaproszeni goście: 
wicestarosta powiatu wodzisławskiego Grzegorz Kamiński, prezy-
dent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca, wójt gminy Godów Mariusz 
Adamczyk, przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Euge-
niusz Wala, przewodniczący Rady Gminy Godów Antoni Tomas oraz 
inni bardzo zacni goście, których nie sposób wymienić. Przybyło tak-
że duchowieństwo ewangelickie: ks. Kornel Undas, ks. Jan Raszyk, 
duchowieństwo katolickie: ks. prałat Bogusław Płonka, dziekan ks. 
Janusz Badura, ks. proboszcz Mieczysław Kubista oraz przedstawi-
ciele różnych organizacji działających w naszym regionie.

Uroczystość była dobrą okazją do podziękowania władzom gminy 
i powiatu oraz firmie Klimex za pomoc w odnowieniu kościoła ewan-
gelickiego. W czasie nabożeństwa władze ofiarowały srebrne naczy-
nia liturgiczne dla obu parafii. Z pewnością będą służyły przez długie 
lata, przypominając o pięknym Jubileuszu.

Głos zabrali zaproszeni goście, a na zakończenie uroczystości ks. 
bp dr Marian Niemiec wręczył przedstawicielom władz i księżom pa-
miątkowe odznaki – Róże Lutra. Ks. proboszcz Daniel Ferek przedsta-
wił dokument, który został przygotowany z okazji Jubileuszu 500 lat 
Reformacji. Podpisali go przedstawiciele władz i zwierzchnik diece-
zji. Dokument zostanie umieszczony w kapsule czasu na wieży ko-
ścioła.

Druga część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w Gołko-
wicach. Bardzo cieszy fakt, że sala kinowa była wypełniona po brze-
gi. Ksiądz Daniel Ferek i Ewa Chmiel przybliżyli krótki rys reformacyj-
ny. 31 października 1517 r. mnich augustiański i wykładowca uniwer-
sytecki ks. Marcin Luter, chcąc rozpocząć w Kościele dyskusję o po-
kucie i odpustach, przybił słynne 95 tez do drzwi Kościoła Zamko-
wego w Wittenberdze. Jako profesor teologii chciał doprowadzić do 
akademickiej dyskusji o stanie Kościoła. Obecnie świętujemy 500 lat 
Reformacji, czyli odnowy chrześcijaństwa, która trwa do dziś. W XXI 
wieku ważne jest, abyśmy uczestniczyli w odnowie, aby chrześcijań-
stwo dawało współczesnemu światu odpowiedzi na nurtujące pyta-
nia.

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Jastrzębia-Zdroju i Goł-
kowic pod dyrekcją Aleksandry Marek zaśpiewał pięć pieśni. Na po-
czątek Hymn Kościoła „Warownym grodem jest nasz Bóg”, do które-
go słowa i melodię napisał ks. dr Marcin Luter, w opracowaniu Krzysz-
tofa Chmiela. Wystąpił także Międzyparafialny Zespół Młodzieżowy 
– MzM, mający w repertuarze wiele pieśni wielbiących Boga.

Zgromadzeni wysłuchali wykładu profesora Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie ks. Marka Uglorza na temat tożsa-
mości współczesnego człowieka.

Na zakończenie odbył się pokaz laserowy poświęcony rozwojowi 
chrześcijaństwa od Chrztu Polski, poprzez reformację, burze dziejo-
we, aż po dzień dzisiejszy. W inscenizacji przewinął się wątek z dzie-
jów wodzisławskiej i gołkowickiej parafii. Wszystko było wzbogaco-
ne utworami sławnych kompozytorów z danej epoki, m.in. J.S. Bacha, 
F. Mendelssona-Bartholdy'ego.

Świętowanie Jubileuszu to nie tylko uroczyste nabożeństwo 
i koncert, ale także wykonywanie zdjęć rodzin ewangelickich i wpisy 
do kroniki. Materialne pamiątki zostaną po nas, a w naszych sercach 
pozostaną przeżycia i wspomnienia. Jubileusz 2017 roku to jubileusz 
wszystkich chrześcijan.

Ewa Chmiel

GMINA WCZORAJ I DZIŚ
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Mini Turniej Piłki Nożnej, Krostoszowice 15.09.2017 r.
Gimnazjaliści z Gołkowic na chemicznych warsztatach laboratoryjnych na 

Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Przewodnicząca KGW Skrzyszów Helena Grzegoszczyk 
z władzami Gminy Godów
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Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Od 4 do 9 września w Skrzyszowie rozle-
gał się permanentny warkot pił spalinowych. 
To żadna wycinka drzew, to prace rzeźbiarzy, 
którzy pod wiatą przy Ośrodku Kultury two-
rzyli prawdziwe dzieła sztuki w międzynaro-
dowym plenerze rzeźbiarskim. Do Skrzyszo-
wa zjechali Andres Rattasepp - Estonia, Ro-
bertas Keliauskas - Litwa, Stanislav Zorman 
- Czechy, Marcin Lichosyt - Polska, rodzina 
Canibołów ze Skrbeńska - Bogumiła, Irene-
usz i Jakub. Powstałe prace przez jakiś czas 
będzie można podziwiać w Skrzyszowie pod 
wiatą. Są nimi m.in. sowy, piłkarz, skrzy-
pek, saksofonista... Podobieństwo do nie-
których znanych osób nie jest przypadkowe. 
Plener rzeźbiarski zakończył się wspólnym 
świętowaniem na Festynie Ziemniaczanym, 
gdzie główną atrakcją były dania ziemnia-
czane przygotowane przez zespół Familijo. 
Na scenie tym razem wystąpiły Spokobab-
ki, zespół muzyki bałkańskiej Zawiało oraz 
kapela podwórkowa Kapela z naszego mia-
steczka. Impreza zakończyła się zabawą ta-
neczną do późnych godzin nocnych.

Projekt realizowany był z projektu „Syner-
gia - integracja społeczności i instytucji po-
granicza Godowa i Petrovic u Karvine”, któ-
ry współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego - Progra-
mu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 
2014-2020.

Paweł Sobik

PO SĄSIEDZKU, CZYLI WSPÓŁPRACA
NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM

PO SOUSEDSTVÍ ČILI SPOLUPRÁCE NA ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ

PLENER RZEŹBIARSKI W SKRZYSZOWIE
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19 września w Ośrodku Kultury w Gołko-
wicach odbył się wernisaż prac stworzonych 
przez dwóch fotografów: Damiana Szew-
czyka ze Skrzyszowa i Radima Gabrysza 
z Petrovic w Czechach.  Na zaprezentowa-
nych pracach można było zobaczyć wschody 
i zachody słońca, promyki światła, cudownie 
kolorowe niebo nad gminami Godów i Petro-
vice u Karvine. Na zdjęciach znalazły się tak-
że zabytkowe kościoły czy charakterystycz-
ne miejsca naszych miejscowości. 

Wernisaż odbył się w ramach realizacji za-
dań projektu „Twórcze Żywioły nad Olzą”. Po 
wystawie w Czechach wydrukowane zdjęcia 
zostaną rozdysponowane na budynki uży-
teczności publicznej w obu gminach. W póź-
niejszym czasie fotografie wykorzystane 
będą także do stworzenia systemów wysta-
wienniczych. 

Judyta Marcol

Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
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19 września w Ośrodku Kultury w Gołko-
wicach odbył się wernisaż prac stworzonych 
przez dwóch fotografów: Damiana Szew-
czyka ze Skrzyszowa i Radima Gabrysza 
z Petrovic w Czechach.  Na zaprezentowa-
nych pracach można było zobaczyć wschody 
i zachody słońca, promyki światła, cudownie 
kolorowe niebo nad gminami Godów i Petro-
vice u Karvine. Na zdjęciach znalazły się tak-
że zabytkowe kościoły czy charakterystycz-
ne miejsca naszych miejscowości. 

Wernisaż odbył się w ramach realizacji za-
dań projektu „Twórcze Żywioły nad Olzą”. Po 
wystawie w Czechach wydrukowane zdjęcia 
zostaną rozdysponowane na budynki uży-
teczności publicznej w obu gminach. W póź-
niejszym czasie fotografie wykorzystane 
będą także do stworzenia systemów wysta-
wienniczych. 
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Projekty  „KALEJDOSKOP KULTURY” i „TWÓRCZE ŻYWIOŁY NAD OLZĄ” realizowane  są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
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Imprezy z cyklu „Bieg po zdrowie” we-
szły już na stałe do kalendarza imprez or-
ganizowanych w naszej gminie.  Tym razem 
miłośnicy sportu spotkali się 28 września 
w Gołkowicach na polsko-czeskim festiwa-
lu nordic walking. Impreza przyciągnęła bar-
dzo wielu uczestników w różnym przedzia-
le wiekowym. Przeważali mieszkańcy gmi-
ny Godów, ale byli też goście z odleglejszych 
miejscowości. Po energetycznej rozgrzew-

3 października na boisku sportowym LKS 
Gwiazda Skrzyszów rozegrano międzynaro-
dowy młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej "Po-
granicze na sportowo". W deszczowej aurze 
na murawie zmierzyły się drużyny ze Skrzy-
szowa i z Petrovic. 

Rozgrywkom towarzyszyła miła atmos-
fera, a zmaganiom zawodników kibicowała 
miejscowa młodzież. 

Zacięta rywalizacja pozwoliła na wyłonie-
nie zwycięskiej drużyny, którą z wynikiem 
3:0 została drużyna gości. Najlepszym pił-
karzem zawodów został Vojtěch  Radecki 
z Petrovic, zaś najlepszym bramkarzem Ka-
rol Och ze Skrzyszowa. 

Zadanie zrealizowano z projektu „Syner-
gia - integracja społeczności i instytucji po-
granicza Godowa i Petrovic u Karvine”, któ-
ry współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego - Progra-
mu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 
2014-2020.

A. Szwarc

POLSKO-CZESKI FESTIWAL NORDIC WALKING

POGRANICZE NA SPORTOWO

ce uczestnicy wyruszyli na trasę. Piękna po-
goda, przyjemna atmosfera i fantastycz-
na organizacja sprawiły, że  nordic walkerzy 
z przyjemnością przeszli trasę liczącą 4,5 
km. Na wszystkich, którzy dotarli do mety 
czekał poczęstunek w formie ciepłego po-
siłku oraz napojów. 

Polsko-czeski festiwal nordic walking po-
kazał, jak wiele osób uwielbia tę formę aktyw-
nego spędzania wolnego czasu, udowodnił, że 

ta rekreacji ruchowa jest dla wszystkich bez 
względu na wiek, płeć czy kondycję. Festiwal 
zrealizowano z projektu „Synergia – integra-
cja społeczności i instytucji pogranicza Godo-
wa i Petrovic u Karvine”, który współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego - Programu Interreg V-A Republi-
ka Czeska - Polska 2014-2020.

A. Szwarc
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